
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 10.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti so-
ron következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás József alpolgármester, Talián 
Bálint, Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 
közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Gyöngyösi Norbert képviselők. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Módosító javaslatot terjeszt a napirendhez. Javasolja, hogy a képviselő-testület 7./ napirendi 
pontban tárgyalja meg a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, a 8./ na-
pirendi pontban pedig a Segesdi Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosítását. Ennek kö-
vetkeztében az egyéb ügyek megtárgyalására a 9./ napirendi pontban kerül sor. 

A módosított napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 271/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 
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7./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

8./ A Segesdi Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

9./ Egyéb ügyek. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti tevékeny-
ségről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 272/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység 

A polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy november 
24.-én volt az utolsó testületi ülés, november 25.-én pedig a közös testületi ülés Ötvöskónyi-
ban. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy november 29.-én a 2017-es közmunkaprogrammal 
kapcsolatban volt megbeszélés Nagyatádon, a következő évben induló programokat és lét-
számokat beszélték meg. Elmondja, hogy december 3.-án a nyugdíjas egyesületek közös év 
végi rendezvényén vett részt. Tájékoztatást ad arról, hogy december 5.-én üzemorvosi ellen-
őrzést tartott Dr. Nemes Erika, aki egy dolgot kifogásolt, nevezetesen azt, hogy a 2-es számú 
óvoda udvarában szinte semmilyen fa nincs. Elmondja, hogy tavasszal pótolni fogja az ön-
kormányzat ezt a hiányosságot, és gyorsan növő, árnyékot adó fákat fog ültetni. Kiemeli, 
hogy december 6.-án kiosztásra kerültek a mikuláscsomagok a községben. Elmondja, hogy a 
december 8.-án szervezett adventi koncert nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy a hideg 
időjárás miatt az utolsó pillanatban változtattak a koncert helyszínén. Tájékoztatja a megjelen-
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teket, hogy december 13.-án a települési hulladék elszállítását végző marcali cég ügyvezető-
jével volt megbeszélés a 2017. évi változásokkal kapcsolatban. Elmondja, hogy új szolgáltatás 
a karácsonyi fenyőfák elszállításának biztosítása. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 273/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  
Előadó: Péntek László polgármester  

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását 
megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Az elnök részletezi a három módosítási okot, és elmondja, hogy a testület által hozott dönté-
sek kerültek átvezetésre. Bizottsága az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
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az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  

6/2016. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra 
javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását szavazásra 
bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra 
javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosí-
tását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a kötelezően tartandó testületi üléseket tartalmazza a munka-
terv. A soron kívüli ülések időpontját pedig az éppen aktuális témák határozzák meg.  A pol-
gármester javasolja a 2017. évi munkaterv elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A 2017. évi munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 274/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata a 2017. évi munkatervről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet az elő-
terjesztés melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat soha nem lehet elégedett a lakóhely környe-
zeti állapotával. Mindig tenni kell azért, hogy az állapot javuljon. Elmondja, hogy a beszámo-
lóból egyértelműen kitűnik, hogy sok feladata van az önkormányzatnak. Az úthálózat felújítá-
sa kapcsán kéri az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy vizsgálják meg a még 
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felújításra szoruló utakat a községben. Véleménye szerint vannak olyan utak, amelyek eseté-
ben nincs szükség a teljes felújításra. A hulladékgazdálkodás kapcsán elmondja, hogy meg-
nyílt a vései hulladékudvar, ahova a veszélyes hulladékokat lehet nyitvatartási időben szállí-
tani. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a községben kb. 75 %-os a ráköté-
si arány. Véleménye szerint fel kell szólítani a szennyvízhálózatra rá nem kötött ingatlantulaj-
donosokat, hogy legkésőbb 2017. május 31. napjáig rá kell kötniük a csatornára. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy számításai szerint körülbelül 200 lakás nincs rákötve a csatornára. Megálla-
pítja, hogy ezeknek a lakástulajdonosoknak talajterhelési díjat kell fizetnie. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a talajterhelési díj éves bevallás alapján működik, az előző évi vízfogyasztást 
veszi alapul. Kiemeli, hogy ahol van lehetőség rákötni a csatornára, és az mégsem történt 
meg, ott a talajterhelési díj kivetésre kerül. 
Liber János képviselő 

Véleménye szerint a talajterhelési díj olyan súlyos büntetés, hogy amint kimegy a fizetendő 
összeg, az ingatlantulajdonos rá fog jönni, hogy érdemesebb rákötni a csatornára. 

Péntek László polgármester 

Kiemeli, hogy a települési természeti környezettel kapcsolatban vannak problémák. Elmond-
ja, hogy a községben sok helyen van illegális szemétlerakó, de ez legfőképpen a Dankó utcára 
jellemző. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a potenciális szennyező-forrásoknál foglalkoznia kellene az önkormány-
zatnak a régi szennyvíztisztító telep rekultivációjával.  

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a régi szennyvíztisztító telep rekultivációját a DRV Zrt.-vel 
közösen kellene az önkormányzatnak megvalósítania. Hangsúlyozza, hogy folyamatosan fi-
gyeli és figyelteti a pályázati lehetőségeket erre vonatkozóan, mivel ez olyan költségű lenne, 
hogy azt az önkormányzat önerőből nem tudná megvalósítani. 

Liber János képviselő 
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Véleménye szerint a jellemzően illegális szemétlerakó helyekre egy-egy táblát kellene az ön-
kormányzatnak kihelyeznie, azzal a felirattal, hogy „nem szemétlerakó hely”. Kiemeli, hogy 
talán lenne olyan, akit ez visszatartana a szemét lerakásától. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról 
szóló beszámoló elfogadását.  

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 275/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotá-
ról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. Felké-
ri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége a helyi adókról 
szóló rendelet felülvizsgálata. Kiemeli, hogy a lényeg az egyensúly biztosítása, és elmondja, 
hogy a községben érvényes adómértékek a törvényi maximum alatt helyezkednek el. Javasol-
ja a testület megállapítását arra vonatkozóan, hogy a rendelet megfelel a törvényben foglalt 
követelményeknek. 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 276/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 51/B. § (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Segesd Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2014. (VIII. 25.) önkor-
mányzati rendeletét, és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjában meghatározott 
követelményeknek. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

8./ A Segesdi Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvoda alapító okiratának módosítására a 
közfeladat és az alaptevékenység kiegészítése miatt volt szükség. Javasolja az alapító okirat 
módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 277/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata az óvoda alapító okiratának módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda 
alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

9./ Egyéb ügyek. 

a) A hivatal köztisztviselői illetményemeléséhez hozzájárulás biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat harmadik 
negyedévi beszámolójában nagyon érdekes dolgot vélt felfedezni. Elmondja, hogy a beszámo-
lóból kiderült, hogy az óvodában az átlagbér 10 fő dolgozó esetében 299.100 Ft, a hivatalnál 
dolgozó köztisztviselőknél az átlagbér 13 fő esetében 199.600 Ft. Kiemeli, hogy a kormány-
tisztviselők bértáblájával is összehasonlította a köztisztviselőkre vonatkozó béreket, és kide-
rült, hogy egy vezető-tanácsos kormánytisztviselő 10-15 évi munkaviszonnyal akár 150.000 
Ft-tal is több bért visz haza, mint egy ugyanolyan képzettségű köztisztviselő. A másik két 
község polgármesterével megbeszélte, hogy minden köztisztviselő részesüljön bruttó 30.000 
Ft összegű béremelésben 2017. évre vonatkozóan. Elmondja, hogy nem nézett utána a jogsza-
bályoknak, ezért úgy gondolta, hogy az emelés munkáltatói döntésen alapulhat. A személyi 
ügyekkel foglalkozó köztisztviselő azonban tájékoztatta, hogy nincs lehetőség munkáltatói 
döntésnek, ezért az illetményeltérítéssel oldották meg az emelést. Elmondja, hogy időközben 
a garantált bérminimum is emelkedett, tehát van olyan köztisztviselő, akinek nem elég a 
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30.000 Ft összegű kiegészítés sem. Jelenleg úgy néz ki, hogy az állam nem finanszírozza a 
kötelező bérkiegészítést, tehát a községeknek mindenképpen hozzá kellett volna járulnia eh-
hez 2017-ben. Kiemeli, hogy a személyenkénti, bruttó 30.000 Ft összegű emelés összesen 
bruttó 6.316.428 Ft kiadást jelent, de ebből 2.736.948 Ft a kötelező bérkiegészítés. Az összes 
kiadás a három község között, lakosságszám arányosan úgy oszlik meg, hogy Segesdet 
3.910.170 Ft, Ötvöskónyit 1.413.677 Ft és Beleget 992.581 Ft terheli. Javasolja, hogy a testü-
let biztosítsa a köztisztviselők illetményemelkedésének fedezetéül szolgáló 3.910.170 Ft 
összegű hozzájárulást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata illetményemelés fedezetének biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal köztisztviselőinek, 2017. január 1. napjától érvényes illetményemeléséhez 
szükséges 3.910.170 Ft összegű hozzájárulást biztosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Péntek Bálint egyéni vállalkozó szerződéseinek megtárgyalása: 

A polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat a rendszergazdai fel-
adatok ellátására iLX RootNet Kft.-vel kötött 2013-ban szerződéseket. A cég egyik tagja, 
2017. január 1. napjától egyéni vállalkozóként látná el a szerződésekben meghatározott fel-
adatokat. Javasolja, hogy 2017. január 1. napjától a rendszergazdai feladatok ellátásával Pén-
tek Bálint egyéni vállalkozót bízza meg az önkormányzat. 

Péntek Vince képviselő 

Jelzi személyes érintettségét. A polgármester javasolja, hogy ne zárják ki a döntéshozatalból. 
Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 279/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata képviselő kizárásáról. 

A képviselő-testület Péntek Vince képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester a rendszergazdai feladatok ellátására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsát-
ja. Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata a rendszergazdai feladatok ellátásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendszergazdai feladatok el-
látására vonatkozó megbízási szerződéseket a jegyzőkönyv melléklete szerint jóvá-
hagyja, azok aláírására felhatalmazza az alpolgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Ingatlanhasználati szerződés jóváhagyása: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen tévesen tájékoztatta a 
testületi tagokat, a Segesdi Fűrészüzem és az önkormányzati telek határával kapcsolatban. 
Kiemeli, hogy az önkormányzat területének határa sokkal beljebb van, a fűrészüzem kerítésé-
től körülbelül 5 méterre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat segített kitisztí-
tani a területet, tehát oda lehet pakolni a közterületen lévő farönköket. 

Kérdések és hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Megkérdezi, hogy a fűrészüzemnek meddig kell eltakarítania a közterületről a farönköket. 
Milyen határidőt tűzött az önkormányzat. 

Talián Bálint képviselő 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy 2017. január 15. napjáig kell a közterületről elpakolnia 
a cégnek. 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy miért nem adja el az önkormányzat azt a területrészt. 

Dr. Varga Katalin jegyző 
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A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a rendezési terv szerint a minimális telek-
nagyság 2000 m2. Kiemeli, hogy egy körülbelül 1000 négyzetméteres területről van szó, me-
lyet az önkormányzat a fűrészüzem használatába ad át. 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy nem lehetne-e kikötni a szerződésbe, hogy a használatba átadott terület 
csak a fa tárolására szolgáljon. 

Talián Bálint képviselő 

Véleménye szerint nem kell kikötni a szerződésbe, mivel a fűrészüzem már elérte a beépített-
ség maximumát, tehát a szóban forgó területen csak tárolni tud. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közút levélben jelezte, hogy bizonyos közlekedést segítő 
táblákat cserélni kellene a községben. Ennek véglegesítése még folyamatban van. Kéri a tes-
tület felhatalmazását a szükséges közlekedést segítő táblák beszerzésére. 

A felhatalmazásra vonatkozó javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 281/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata közlekedési táblák beszerzéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges közlekedést segítő táblák beszerzésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja az ingatlan-használati szerződés 
jóváhagyását. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 282/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata ingatlan-használati szerződés megkötéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő 496 helyrajzi számra vonatkozó, a Segesdi Fűrészüzem Kft.-vel kötendő ingatlan-
használati szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat minden 
évben nyújt támogatást a nyugdíjas egyesületnek, az évzáró ünnepségük megtartásához. Java-
solja, hogy a nyugdíjas egyesület részére a testület 20.000 Ft összegű támogatást biztosítson. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 283/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata egyesület támogatásáról. 

A képviselő-testület a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület részére 20.000 Ft összegű 
támogatást nyújt, az évzáró ünnepségük megtartásához, a tartalék terhére azzal, hogy 
az egyesület vezetője az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) A Lagroland Kft. kérésének megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Lassu Béla a Lagroland Kft. 
ügyvezetője reklámtáblákat szeretne önkormányzati területeken elhelyezni. Elmondja, hogy a 
táblák kb. 2,5 méter magasak és 5 m szélesek lennének. Véleménye szerint három önkor-
mányzati tulajdonban lévő terület jöhetne szóba, a futballpálya bejáratától balra, a Művelődési 
ház környéke, valamint a Vass-féle ház udvara. A polgármester javasolja, hogy az adott ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok, reklámtábla elhelyezéséhez szükséges területét az önkor-
mányzat 20 évre adja használatba a Lagroland Kft.-nek, bruttó 200.000 Ft összegért. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 284/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata közterület használatáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az 
önkormányzat a Lagroland Kft.-vel 20 évre szóló közterület-használati szerződést kös-
sön. 
2./ A Lagroland Kft. az alábbi közterületeken helyezheti el a reklámtáblákat: 

• Futballpálya déli bejárata mellett (Kanizsai utca 2.) 
• Vass-féle ház udvara (Kossuth utca 61.) 
• Művelődési ház 68-as főút felöli része 

3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a közterület-használat díja 20 évre bruttó 
200.000 Ft. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Lagroland Kft. ügyvezető-
je, Lassu Béla felajánlott adás-vételre egy jó állapotban lévő, frissen műszakizott Lada Niva 
típusú személygépkocsit az önkormányzatnak, illetve a polgárőrségnek. A polgármester emlé-
kezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben az önkormányzat vásárolt egy Lada Nivát a pol-
gárőrségnek, ezért véleménye szerint az önkormányzati dolgozók fogják használni a Kft.-től 
megvásárolt gépkocsit. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Lagroland Kft. képviselője azt is 
felajánlotta, hogy évi 4 nap az önkormányzat bármelyik gépét használhatja. Javasolja, hogy az 
önkormányzat bruttó 200.000 Ft összegért vásárolja meg a gépjárművet. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a polgárőrség Lada Nivája nagyon rossz állapotban van műszakilag. Kiemeli, 
hogy örülne, ha a most megvásárlásra kerülő gépkocsi mégis a polgárőrségé lenne. 

Péntek László polgármester 

A képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy amikor a tavalyi évben megvették 
a gépkocsit, megnézették, és azt mondták, hogy jó állapotban van. Nem érti, hogy akkor miért 
kellett megvenni egy műszakilag kifogásolható állapotban lévő autót.  

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 285/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata gépkocsi megvásárlásáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az 
önkormányzat a Lagroland Kft.-től bruttó 200.000 Ft összegért megvásárolja a cég 
tulajdonában lévő Lada Niva típusú gépjárművet. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírá-
sára. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

  

f) Közművelődési szakember felmondásának tudomásul vétele: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a művelődési házban közal-
kalmazotti munkaviszonyban dolgozó közművelődési szakember Takács Arabella kérte, hogy 
munkaviszonyát 2016. december 15. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg a képvise-
lő-testület. Takács Arabella nem kérte ügyének zárt ülésen történő megtárgyalását. A polgár-
mester javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a munkaviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 286/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata munkaviszony megszüntetéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Arabella 7562 Se-
gesd, Teleki utca 3. szám alatti lakós, közművelődési szakember közalkalmazotti jog-
viszonyát 2016. december 15. napjával, közös megegyezéssel megszünteti a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pont-
jában foglaltakra figyelemmel. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megté-
telére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő Harmath-féle ház és a Vass-féle ház nagyon rossz állapotban van. Véleménye szerint 
mind a két ingatlan el kellene bontatni, a jövőbeni problémák megelőzése érdekében. Javasol-
ja, hogy a testület értsen egyet a két ingatlan bontásával. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 287/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata ingatlanok bontásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért az önkormányzat 
tulajdonában lévő Segesd, Széchenyi utca 21. szám alatti ingatlan, valamint a Kossuth 
utca 61. szám alatti ingatlan bontásával. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok és 
árajánlat beszerzésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester  

h) Szolgáltatási szerződés megkötése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak szolgálta-
tási szerződést kell kötnie a Magyar Államkincstárral az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozásra, valamint az ASP szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. Kéri a testület felha-
talmazását a szolgáltatási szerződés aláírására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 288/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata felhatalmazásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a Magyar Államkincstárral kötendő, az ASP szolgáltatások nyújtására vonatkozó szol-
gáltatási szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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i) Önkormányzati határozat kijavítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az október 19.-i ülésen döntés 
született több önkormányzati tulajdonú ingatlan Imrei István részére történő bérbeadásáról. 
Elmondja, hogy Imrei István kérelme kilenc helyrajzi számra irányult, a meghozott döntésből 
viszont kimaradt a kérelemben szereplő, 378 hrsz.-ú ingatlan. Javasolja a 214/2016. (X. 19.) 
önkormányzati határozat javítását és kiegészítését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 289/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata döntés kijavításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javítja a 
214/2016. (X. 19.) önkormányzati határozatát: 

„A 214/2016. (X. 19.) önkormányzati határozat 1./ pontja kiegészül a 378 helyrajzi 
számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 1.417 m2 nagyságú ingatlannal.” 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a javított bérleti szerződés alá-
írására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

j) Gépbeszerzésre irányuló pályázat benyújtása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat az ötvöskó-
nyi önkormányzattal közösen pályázni szeretne külterületi utak karbantartásához szükséges 
munkagépek beszerzésére. Kiemeli, hogy a konzorciumra azért van szükség, mert így maga-
sabb összeg nyerhető el a pályázaton. Elmondja, hogy a pályázat keretében egy 82-es MTZ-
re, egy függesztett gléderre, egy ágaprító gépre, egy tengelyes pótkocsira és egy toló lapra 
pályáznak az önkormányzatok. Hangsúlyozza, hogy ez körülbelül egy 16 millió Ft összkölt-
ségű pályázat lesz. Elmondja, hogy önerőre is szükség van, de erre vonatkozóan a benyújtás 
előtt fogja kérni a testület döntését, egyetértését, a pontos számok tükrében. A pályázat be-
nyújtásának lehetősége előre láthatólag 2017. január 6-án nyílik majd meg.  Kéri a képviselő-
testületet, hogy értsen egyet a pályázat benyújtásával, és azzal, hogy a konzorcium vezetője 
Ötvöskónyi Község Önkormányzata lesz. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 290/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy Öt-
vöskónyi Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
című felhívásra pályázatot nyújt be. A fejlesztés tartalma a 2. célterület keretein belül 
az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése. A gépek megőrzése Segesd településen a 169/1 hely-
rajzi szám alatt, Ötvöskónyi településen a 296 helyrajzi szám alatt valósul meg. 

2./ A projekt tervezett címe: „Utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges gépbe-
szerzés Ötvöskónyi és Segesd településeken”. 

3./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy a Vi-
dékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fej-
lesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szük-
séges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtása esetén Ötvöskónyi 
Község Önkormányzata vállalja a konzorcium vezető szerepet.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


